
 (( نیزو بکارگیزی نیاس صورت در و شناسايي فزاخواى))

ِ  ٍاحاسّب   زض زضهابًي  -ثْساضتي  ذسهبت اضائِ خْت ززاض ًظط زض هطْس پعضٌي ػلَم زاًطگبُ هٌبهػِ ضطًت ثطًسُ  تبثؼا

 اظ ًیازص  صَست دس ٍ ضٌبسبئي كطاذَاى، عطين اظ ضا هٌسضج ّب  ضضتِ زض ضطايظ ٍاخس اكطاز ، هطْس پعضٌي ػلَم زاًطگبُ

 هاطاضزاز   ثػاَضت  ،ٍ پس اظ احطاظ غالحیت ػوَهي ثط اساب  هابًَى گاعيٌص     زٍ ّط يب هػبحجِ آظهَى، ثطگعاض  عطين

 . ًوبيس ّوٌبض  ثِ زػَت

 

 : تذكزات

 . ضس ذَاّس توسيس هطاضزاز  ًیبظ، ٍ ذسهتي ًحَُ اظ ضضبيت غَضت زض ٍ ثبضس هي هَهت ثػَضت هطاضزاز اًؼوبز -1

 ّوایي  عطين اظ...  ٍ ًبضت غسٍض ًحَُ هػبحجِ، يب ٍ آظهَى ثطگعاض  هحل ٍ ظهبى ذػَظ زض ضسبًي اعالع ّطگًَِ -2

 هطاخؼِ سبيت ثِ يٌجبض سبػت 24 ّط حساهل ّب اعالػیِ اظ آگبّي خْت ّستٌس هَظق زاٍعلجیي لصا. ضس ذَاّس اًدبم سبيت

 . ًوبيٌس

ظهبى ضطًت زض آظهَى ٍ يب هطاخؼِ خْت تطٌیل پطًٍسُ ٍ هػبحجِ ثاط ػْاسُ    زض ذػَظػَاهت ًبضي اظ ػسم اعالع   -3

 هتوبضي ذَاّس ثَز.

 ٍخِ پطزاذتي ثِ ّیچ ػٌَاى هستطز ًرَاّس ضس.  -3

 اهاسام   الظم هاساضى  تْیِ ثِ ًسجت اًٌَى، ّن اظ لغلبً ًیبظ، هَضز هساضى ًوَزى آهبزُ خْت ظهبًي هحسٍزيت ثِ ثبتَخِ -4

 تحَيال  هْلات  توسياس  خْات  اهٌابًي  ّیچ ،هوطض هْلت زض تػَيطهساضى ٍ اغل اضائِ ػسم زضغَضت است ثسيْي كطهبيیس،

 . ضس ذَاّیس حصف كطاذَاى ايي اظ هسضى، ًوع زلیل ثِ ٍ ًساضتِ ٍخَز هساضى

 

 جدول رشته های شغلی مورد نیاز

 شهزستاى هحل خدهت عنواى شغل رديف

 جنسیت

 شزايط احزاس اس نظز 

 تحصیليهدرك و رشته 
 توضیحات

 شناور هزد سى تعداد

1 
کارشىاس پذیزش ي 

 مذارک پششکی

 *   3 رشتخًار
  رشته های تحصیلی : لیساوس

 ، فه آيری اطالعات سالمت 

ضبط ي آمار  ، پذیزش ي مذارک پششکی 

 مذارک پششکی

رشته مهىذسی 

 کامپیًتز ي مهىذسی 

فه آيری اطالعات مًرد 

 قبًل ومی باشذ.

 *   3 باخزس

 *   15 مشهذ

2 
کارشىاس تجهیشات 

  پششکی 
 *   1 درگش

مهىذسی /فًق لیساوس  لیساوس

 (کتزیکبیًال)پششکی 
 

3 
کارشىاس امًر اجزائی 

 بیمارستان  

 *   1 باخزس
لیساوس / فًق لیساوس مذیزیت 

 خذمات بهذاشتی، درماوی
 

 *   4 مشهذ 

 



  : عووهي شزايط .1

  ايطاى اسالهي خوَْض  ًظبم تبثؼیت( 1/1

 ايطاى اسالهي خوَْض  اسبسي هبًَى زض ضسُ ضٌبذتِ ازيبى اظ يٌي يب اسالم هجیي زيي ثِ تسيي( 2/1

 ايطاى اسالهي خوَْض  اسبسي هبًَى ثِ التعام( 3/1

 (  17/5/96هَضخ  سِ ضٌجِ: ًبم ثجت هْلت پبيبى لـبيت) آهبيبى ثطا  زائن هبًًَي هؼبكیت يب ضطٍضت زٍضُ ذسهت اًدبم( 4/1

 هجل اظ ضاطٍع ثاِ ًابض    تجػطُ: زض غَضت زاضا ثَزى هؼبكیت پعضٌي، تَاًبئي اًدبم ًبض هي ثبيست تَسظ ًویسیَى عت ًبض

 تبئیس گطزز.

  گطزاى ضٍاى ٍ زذبًیبت هرسض، هَاز ثِ اػتیبز ػسم( 5/1

  ذسهت اظ اذطاج ثِ هٌدط ترللبتي پطًٍسُ يب هؤثط خعائي هحٌَهیت سبثوِ ًساضتي( 6/1

 ياب  ٍ پعضاٌي  ػلاَم  ّب  زاًطگبُ هطاضزاز  يب پیوبًي ضسوي، هسترسم ًجبيس ًبم ثجت هْلت پبيبى اظ هجل تب زاٍعلجیي( 7/1

ٍ زض غَضت استرسام زض ّطيي اظ زستگبّْب پاس اظ پبيابى    .ثبضٌس زٍلتي ؿیط ػوَهي ّب  ًْبز يب زٍلتي زستگبّْب  سبيط

هْلت ثجت ًبم، هیجبيست هجل اظ ضطٍع ثِ ًبض زض ضـل هحل ّب  هَضز ًیبظ ايي زاًطگبُ، اًػاطاف ذاَز ضا اظ زساتگبّْب     

 كَم الصًط اضائِ ًوبيس.

 . ضًَس هي ثٌبضگیط  آى ثطا  ًِ ًبض  اًدبم تَاًبيي ٍ ضٍاًي خسوبًي، سالهت زاضتي( 8/1

 : اختصاصي شزايط.2

 لیسبًس تحػیلي غغهو زاضًسگبى ثطا  توبم سبل 35 ٍ حساًثط 20زاضتي سي حساهل  (الق

 كَم لیسبًسسبل توبم خْت زاضًسگبى هسضى تحػیلي  40ٍ حساًثط  20ثَزى حساهل  ازاض ٍ

 : ضس ذَاّس اضبكِ زاٍعلجبى هوطض سي حساًثط ثِ هؼتجط ّب  تبيیسيِ اضائِ ضطط ثِ شيل هَاضز: تجػطُ* 

   ضسُ اًدبم سطثبظ  ذسهت هست( 1

ثب اهضبء ) ذسهت هحل ٍاحساظ  تبيیسيِ اضائِ ، ثبپعضٌي ػلَم ّب  زاًطگبُ هطاضزاز عطف ضطًتْب  زض ذسهت سبثوِ هیعاى( 2

ٍ ياب تبئیسياِ اظ    ) هْط ٍ اهضبء ضسُ اظ ضاؼت تابهیي اختوابػي(     اختوبػي تبهیي ثیوِ سَاثن ثِ ّوطاُ (ثبالتطيي هوبم ٍاحس

ِ  ) ًابم  ثجات  هْلات  پبيابى  تاب  . هالى هحبسجِ ساَاثن سبل 5 هیعاى ثِ حساًثطهؼبًٍت ترػػي هطثَعِ  هاَضخ   ساِ ضاٌج

 هي ثبضس. (17/5/96

 ٍ ّوسط ضْسا، كطظًساى ٍ ّوسط، آظازگبى خبًجبظاى،: ضبهل } .سبل 5 حساًثط هیعاى ثِ ايثبضگطاى زضغس 25 سْویِ هطوَلیي ًلیِ( 3

  ثطازضضاْیس  ، ذاَاّط  ، اسابضت  يٌسابل  ثابال   ٍ سابل  ياي  زاضا  آظازگابى  كطظًاساى  ٍ ّوساط  ، ثابالتط  ٍ زضغس پٌح ٍ ثیست خبًجبظاى كطظًساى

 {.ثبضٌس هي

 سدا.   5( به میسان حدداثرر   و تائید مراجع ذیصالح زنان سرپرست خانوار ) مشروط به ارائه حکم حضانت از مراجع قضائی (4

 هي ثبضس.( 17/5/96سِ ضٌجِ هَضخ ) ًبم ثجت هْلت پبيبى تبضيد ّب  هطثَعِ تبهالى هحبسجِ 

ٍ  زض ضضتِ ّب  ثْساضتي ٍ زضهبًي، زاٍعلجبًي ًِ عطح ذسهت ًیطٍ  اًسبًي هَظق ضا (5  ثِ استٌبز هبًَى ذسهت پعضاٌبى 

 ذسهت اًدبم ضسُ.  ذسهت هبًَى هصًَض اًدبم زازُ اًس ثِ هیعاى هتؼْسيي  پیطاپعضٌبى ٍ

 سزل هَسد تزییذ هیبزشذ.   5تبصشُ: هجوَع سزلْزی اسفزقی بِ سي اص  هَاسد رکش شذُ حذاکثش 



 پبيابى  لـبيات  حساًثط زاٍعلجیي هؼبكیت ٍ ٍظیلِ ًظبم ذسهت زٍضُ پبيبى سي، تحػیل، اظ كطاؿت تبضيد هحبسجِ هالى( ة

 . ثبضس هي( 17/5/96هَضخ  سِ ضٌجِ) ًبم ثجت هْلت

 : نام ثبت نحوه.3

 http://emp.mums.ac.ir/company/index.aspxثجت ًبم هتوبضیبى كوظ اظعطين سبيت ايٌتطًتي ثِ آزض : 

غَضت هي پصيطز. لصا هتوبضیبى هحتطم ثبيستي پس اظ هغبلؼِ زهین هلبز كطاذَاى، ضاٌّوب  ثجت ًبم ٍ سبيط هَاضز هطتجظ ثب 

 جت ًبم اهسام ًوبيٌس. كطاذَاى ًِ زض ّوبى غلحِ هبثل هطبّسُ هي ثبضس ًسجت ثِ ث

ثاِ ًابم     ضكبُ ًبضگطاىثبًي ًعز   223746733ثِ ػٌَاى حن ثجت ًبم ثِ ضوبضُ حسبة سیصذ ّضاس سیزل هجلؾ  :1تزکش

كطآيٌس اخطا ٍ ثطگعاض  آظهَى ٍ هػابحجِ ضا ػْاسُ زاضگطزياسُ اسات      زاًطگبُ ًِهٌبهػِ  ثطًسُ، ضطًت حٌین عت ذطاسبى

پطزاذتي ضا زض هحلي ًِ زض سبهبًِ ثجت ًبم ايٌتطًتي هطرع ضاسُ اسات، ثبضگاصاض  ًوبئیاس.     پطزاذت ًوَزُ ٍ اسٌي كیص 

 ضوٌبً اغل كیص پطزاذتي زض ضٍظ آظهَى ثِ ّوطاُ ًبضت ضطًت زض خلسِ آظهَى اذص ذَاّس گطزيس.

ت ًبم اٍلیاِ پاس اظ   ّط زاٍعلت تٌْب حن يٌجبض ثجت ًبم ضا زاضز لصا اهٌبى ثجت ًبم ثؼس  ٍخَز ًرَاّس زاضت ٍ ثج: 2تزکش

 اذص ًس ضّگیط  هالى ػول هي ثبضس. 

تا توجه ته اینکه دریافت کذ رهگیزی مالک پایان ثثت نام می تاشذ، چنانچه موفق ته اخذ کذ رهگیزی  :3تزکش 

 نشویذ ثثت نام شما کامل نشذه است و جزو ثثت نام کننذگان محسوب نمی شویذ.

اذص ًس ضّگیط  ثِ هٌعلِ اتوبم ثجت ًبم ثَزُ ٍ پس اظ آى اهٌبى ّیچ گًَِ ٍيطايطي ًرَاّس ثَز. لصا زض ظهبى ثجت  :4تزکش 

ًبم زض ذػَظ هطرػبت كطز ، ضْط اًتربثي،سْویِ ايثبضگط  ، سْویِ ثَهي اًتربثي ٍ تبضيد ّب  هطثَعِ زهت الظم ثِ 

 ػول آيس.

 50)ثاب حاساهل حدان     JPGٍ كیص ٍاضيع  ثب كطهات    3×4يي هغؼِ ػٌس  هجل اظ ضطٍع ثجت ًبم حتوبً اسٌي :5تزکش 

 ًیلَ ثبيت( آهبزُ ًوبيیس.  200ًیلَ ثبيت ٍ حساًثط 

 ته ثثت نام ناقص تزتیة اثز داده نخواهذ شذ و وجوه پزداختی ته هیچ وجه مستزد نمی شود. :6تزکش 

ثجت ًبم كوظ اظ عطين سبيت غَضت هي پصيطز لصا اظ اضسبل هساضى ثِ غَضت زستي ٍ يب هطاخؼِ حضَض  خْت :  7تزکش 

زضذَاست ضـل ذَززاض  ًوبيیس. ثسيْي است ثِ زضذَاست ّب  زستي ٍ حضَض  ّیچ گًَِ تطتیت اثط  زازُ ًرَاّس ضس. 

 ضوٌبً زض غَضت لعٍم زضيبكت اغل هساضى هتؼبهجبً اػالم ذَاّس ضس. 

 : نام ثبت ههلت.4

ِ ساِ   ضٍظ 24 سابػت  لـبيت  11/5/96 هَضخ چْبضضٌجِ ضٍظ17 سبػت اظ تَاًٌس هي هحتطم هتوبضیبى  17/5/96 هاَضخ  ضاٌج

 ثِ ًبم ثجت هْلت آظهَى، يب هػبحجِ ظهبى ثطگعاض  تب ظهبًي هحسٍزيت ثِ ػٌبيت ثب. ًوبيٌس اهسام ايٌتطًتي ًبم ثجت ثِ ًسجت

 ثجت ثبال  حدن ػلت ثِ پبيبًي ضٍظّب  زض ثبًس پٌْب  زض هطٌل ايدبز احتوبل ثِ تَخِ ثب لصا. ضس ًرَاّس توسيس ػٌَاى ّیچ

 . ًوبيٌس اهسام ًبم ثجت ثِ ًسجت ضسُ اػالم هْلت پبيبى اظ هجل ٍ ٍهت اسطع زض است ذَاّطوٌس ًبم،

 :هساضى اغل اضائِ يب اضسبل زضذَاست غَضت زض ًیبظ هَضز هساضى.5

 ٍ ظهابى  ًحاَُ، . ًوبيٌاس  آهبزُ ضا شيل هساضى هَظلٌس ضَز هي اػالم ضسُ پصيطكتِ ػٌَاى ثِ آًْب اسبهي ًِ گطاهي زاٍعلجبى

 :ضس ذَاّس اػالم هتؼبهجب هساضى، اضسبل هحل آزض 



  كطاذَاى زض ًبم ثجت تبيیسيِ ثطٍ پطيٌت •

 ضسُ ًَيسي پطت ٍ سلیس ظهیٌِ ثبپطت 3×4 ػٌس هغؼِ 1 •

 ( سط  1) ضٌبسٌبهِ غلحبت توبم تػَيط ٍ اغل •

 ثَزى زاضا غَضت زض( سط  1) ّوسط ضٌبسٌبهِ غلحبت توبم تػَيط ٍ اغل •

يب زاًطٌبهِ  هٌظَض اظ هسضى تحػیلي غطكبً گَاّیٌبهِ هَهت تحػیلي( سط  1) تحػیلي هسضى آذطيي تػَيط ٍ اغل •

 تحػیلي هي ثبضس.

گاَاّي هؼتجاط ثاِ تابضيد ضٍظ اظ هطاخاغ       ياب  (ضٍ ٍ پطت )ٍيژُ: آهبيبى() هؼبكیت يب ٍ ذسهت پبيبى ًبضت تػَيط ٍ اغل •

 (سط 1.)ًوبيس تأيیس ًبم ثجت هْلت پبيبى تبضيد تب حساًثطضا  ٍظیلِ ًظبم ذسهت پبيبىشيػالح ًِ 

 ( سط  1) ضٍ ٍ پطت -هلي ًبضت تػَيط ٍ اغل •

 ثَزى ثَهي ثط زال هساضى تػَيط ٍ اغل •

 ظهابى  هست ٍ ذسهتي ٍاحس زهین شًط  ثب زضذَاست هَضز ضـل ٍ تحػیلي ضضتِ ثب هطتجظ ًبض  سَاثن تػَيط ٍ اغل •

  (ضٍظ تبضيد ثِ) ثَزى زاضا غَضت زض( پبيبى ٍ ضطٍع تبضيد)

 سَاثن ثِ ّوطاُ ذسهت هحل ٍاحس تبيیسيِ اضائِ ثب پعضٌي ػلَم ّب  زاًطگبُ هطاضزاز عطف ضطًتْب  زض ذسهت سبثوِ •

 زض غَضت ًیبظ ثِ اضكبم سي. ) ثب هْط ٍ اهضبء سبظهبى ٍ ضؼت هطثَعِ تبهیي اختوبػي( اختوبػي تبهیي ثیوِ حن پطزاذت

  .ضس ذَاّس اػالم سبيت عطين اظ اضسبل ًحَُ ٍ هساضى ًَع هتؼبهجبً زيگط هساضى ثِ ًیبظ غَضت زض -

 ًسابت  اکٌَى، ّن اص لطفزً ًیزص، هَسد هذاسک ًوَدى آهزدُ جْت صهزًی هحذٍدیت بِ بزتَجِ: هْن تزکش

 هْلات  دس تصاَیشهذاسک  ٍ اصل اسائِ عذم دسصَست است بذیْی فشهزییذ، اقذام فَق هذاسک تْیِ بِ

ِ  ٍ ًذاشتِ ٍجَد هذاسک تحَیل هْلت توذیذ جْت اهکزًی ّیچ هقشس  ایاي  اص هاذسک،  ًقا   دلیال  با

 . شذ خَاّیذ حزف فشاخَاى
 

 ، الف هَاسد اص یکی صشفزً هذاسک اسائِ: تقزضز هَسد هحل استزى یز شْشستزى بَدى بَهی  بش دال هذاسک

 :بزشذ هی کزفی د ، ج ، ب

 ّوسط يب زاٍعلت تَلس هحل استبى يب ضْطستبى( الق 

 زاٍعلت ضٌبسٌبهِ غلحبت توبم تػَيط ٍ اغل 

 ّوسط ضٌبسٌبهِ غلحبت توبم تػَيط ٍ اغل 

 ياب  ٍ زٍلات  پیوابًي  ٍ ضساوي  ًبضهٌاس  زاٍعلات) يب ٍالسيي  ّوسط ثبظًطستگي يب كؼلي ذسهت هحل استبى يب ضْطستبى (ة

 (.(ثبظًطستِ يب ضبؿل اظ اػن)  هسلح ًیطٍّب 

  هحل ذاسهت زض ظهابى    ثبظًطستِ اكطاز خْت ّوسط هبزض، پسض،( هسلح ًیطٍّب  يب ضسوي يب پیوبًي)  ثبظًطستگيحٌن(

 ثبظًطستگي زض حٌن هیس ضسُ ثبضس(

 ّوسط هبزض، پسض،: ( هسلح ًیطٍّب  يب ضسوي يب پیوبًي) ًبضگعيٌي حٌن آذطيي اًضوبم ثِ ذسهت هحل اظ اضتـبل گَاّي 

 (ضٍظ تبضيد ثِ) ثب زضج هحل ذسهت  ضبؿل اكطاز خْت

 ثبظًطستِ يب ضبؿل كطز ضٌبسٌبهِ غلحبت توبم تػَيط ٍ اغل  



 ياب  ضْطستبى زض هتٌبٍة يب هتَالي غَضت ثِ( زاٍعلت زثیطستبى ضاٌّوبئي، اثتسائي،)  تحػیلي سٌَات سبل چْبض حساهل( ج

 توبضب هَضز هحل استبى

 پطٍضش ٍ آهَظش ًبحیِ اهضب ٍ هْط ثب ضسُ تبئیس ،تحػیل اظ كطاؿت ٍ ضطٍع تبضيد هیس ثب هؼتجط تحػیل ثِ اضتـبل گَاّي 

 (ضٍظ تبضيد ثِ) هطثَعِ هٌغوِ

 تحػیلي سبل ّط اظا  ثِ هدعا غَضت ثِ تحػیلي ّب  ًبضًبهِ تػَيط ٍ اغل   

 .ثبضس سبل 4 حساهل ثبيست هي تحػیلي سٌَات هدوَع :تزکش

 استبى يب ضْطستبى زض( ّوسط هبزض، پسض، زاٍعلت،)  اكطاز اظ يٌي سبل4 حساهل)زض هجبل اضتـبل(  ثیوِ حن پطزاذت سبثوِ (ز

 توبضب هَضز هحل

 حان  پطزاذات  ضاؼت  ثِ هوَْض( ّوسط هبزض، پسض، زاٍعلت،) اكطاز اظ يٌي سبل 4 حساهل ثیوِ حن پطزاذت سبثوِ گَاّي 

ِ  غالحبت  توبم تػَيط ٍ اغلثِ ّوطاُ  (توبضب هَضز ضْطستبى زض ثیوِ حن پطزاذت ضٍظ1460 حساهل) ثیوِ  كاطز  ضٌبساٌبه

 هي ثبضس.( 17/5/96سِ ضٌجِ هَضخ ) ًبم ثجت هْلت پبيبى تب هالى هحبسجِ سَاثن .ضسُ ثیوِ

 (.است احتسبة هبثل هصًَض اكطاز اظ يٌي تَسظ غطكبً ضسُ تؼییي هست ثِ ثیوِ حن پطزاذت) 
  

 :آسهوى يا هصاحبه جلسه به ورود كارت دريافت نحوه و سهاى.5

 هاَضخ چْبضضاٌجِ   ضٍظ 14 سابػت  اظ گاطزز،  هي اضائِ آًْب ثِ ًبم ثجت ٌّگبم ًِ ضّگیط  ًس زاضتي ثب ثبيست هي زاٍعلجبى

 هطْس ضْطستبى زض 20/5/96 هَضخ خوؼِ ضٍظ زض آظهَى. ًوبيٌس زضيبكت ضا خلسِ ثِ ٍضٍز ًبضت ٍ هطاخؼِ سبيت ثِ 18/5/96

 . گطزز هي اػالم( آصهَى جلسِ بِ ٍسٍد کزست سٍی بش) هتؼبهجبً ثطگعاض  سبػت ٍ هٌبى. ضَز هي ثطگعاض

 .ضس ذَاّس اػالم سبيت ّویي عطين اظ هتؼبهجب هػبحجِ هٌبى ٍ ظهبى

 .گطزيس ذَاّس اذص آظهَى ضٍظ زض، خلسِ زض ضطًت ًبضت ّوطاُ ثِ آظهَى ضٍظ زض پطزاذتي كیص اغل ضوٌبً
 

 :هقاطع كلیه بزای آسهوى هواد.6

 .ذَاّس ثَز زاٍعلت زضذَاست هَضز ضـلي ضضتِ ثب هطتجظ تخصصی سَاالت :ضبهلػلوي  آظهَى -1/6

 .ثبضس هي ًوطُ يي زاضا  سَاالت اظ ًسام ّط ٍ ثَز ذَاّس ا  گعيٌِ چْبض غَضت ثِ سئَاالت – 2/6

 يي پبسد غحیح حصف ذَاّس ضس.  ،ؿلظ پبسد چْبض ّط اظا  ثِ –3/6
 

 : ههن تذكزات.8

، سي، پبيبى زٍضُ ذسهت ًظبم ٍظیلِ ٍ هؼبكیت زاٍعلجیي حساًثط لـبيت پبيبى ى هحبسجِ تبضيد كطاؿت اظ تحػیلهال .8/ 1

 هي ثبضس.   (17/5/96سِ ضٌجِ )هْلت ثجت ًبم 

 25ثط اسب  ّوبٌّگي ّب  ثؼول آهسُ ثب ثٌیبز ضْیس ٍ اهَض ايثبضگطاى ذطاسبى ضضَ ، اظ ًل هدَظ ترػایع يبكتاِ    .2/8

 زضغس ايثبضگطاى اذتػبظ هي يبثس. 25زضغس آى، ثطاثط هَاًیي ٍهوطضات ثطا  پصيطش ايثبضگطاى هطوَل سْویِ 

، زض غَضت توبيل ثِ اساتلبزُ اظ ساْویِ   ة ضـل هحل زضغس، زض ظهبى اًترب 25ايثبضگطاى هطوَل سْویِ استرساهي  .3/8

زض غاَضت ضاطًت ايثابضگطاى     ثیص اظ ياي ًلاط ثبضاس.   یبظ آى ضـل هحلي ضا اًتربة ًوبيٌس ًِ تؼساز هَضز ًايثبضگط  ذَز، 

 ، ثِ غَضت كطز ػبز  ٍ ثسٍى سْویِ ايثبضگط  تلوي هي گطزًس. هطوَل زض ضـل هحل ّب  تي ظطكیتي



« هبًَى خبهغ ذسهبت ضسبًي ثاِ ايثابضگطاى  » 21زضغس هَضَع هبزُ 25ايثبضگطاى هطوَل سْویِ استرساهي استرسام . 4/8

غطكبً اظ عطين ضطًت زض آظهَى ٍ اظ عطين ضهبثت ثیي هطوَلیي ثیٌبض ٍ ؿیطزاًطدَ ٍاخس ضطايظ ًِ زضظهبى هوطض ثجت ًابم  

 ًوَزُ اًس، اًدبم ذَاّس ضس.

 زضغس تبثغ سبيط ضطايظ هلبز آگْي ذَاٌّس ثَز.25هطوَلیي سْویِ  .5/8

ّوساط ٍ كطظًاساى ضاْسا، ّوساط ٍ      ،%( ايثبضگطاى ضبهل: خبًجبظاى، آظازگابى 25سْویِ استرساهي ثیست ٍ پٌح زضغس) .6/8

ذاَاّط ٍ   ،ل اسبضت ّوسط ٍ كطظًساى آظازگبى زاضا  يي سبل ٍ ثبال  يٌسب ،كطظًساى خبًجبظاى ثیست ٍ پٌح زضغس ٍ ثبالتط 

 ثطازضضْیس هي ثبضٌس.

زضغس تَغیِ هي ضَز ثطا  حػَل اعویٌبى اظ اهٌبى ثْطُ هٌاس    25ثِ توبهي ايثبضگطاى هطوَل سْویِ استرساهي  .7/8

سْویِ استرساهي هصًَض، هجل اظ ثجت ًبم ثب سبظهبى ثٌیبز ضْیس ٍ اهَض ايثبضگطاى هحل پطًٍسُ ذَز ّوبٌّگي الظم ضا  ذَز اظ

 ػول آٍضًس. ثِ

تجػطُ : اضائِ ًبضت ايثبضگط ، گَاّي ايثبضگط  اظ سبظهبى ثٌیبز ضْیس ٍ اهَض ايثابضگطاى پاس اظ هجاَلي ٍ زض ظهابى تطاٌیل      

 پطًٍسُ ) ثِ تبضيد ضٍظ( خْت استلبزُ اظ سْویِ هصًَض العاهي هي ثبضس.

 زاٍعلجبى غَضت هي پصيطز. استرسام هبظاز ثط سْویِ استرساهي ايثبضگطاى اظ عطين ضهبثت ثب سبيط. 8/8

زضغس( ضوي ضطًت زض آظهَى تبثغ ضطايظ هلابز آگْاي ّوبًٌاس اكاطاز     25سبيط ايثبضگطاى )ثِ ؿیط اظ هطوَلیي سْویِ  .9/8

 ػبز  ذَاٌّس ثَز.

ضضتِ تحػیلي ٍ تابضيد   ) بَهی / ایثزسگشی(،اػالم ًتبيح اٍلیِ كطاذَاى، ثٌب ثطذَز اظْبض  اكطاز زض اًتربة سْویِ .10/8

ّب  هطثَعِ زض ظهبى ثجت ًبم هي ثبضس. لصا هسئَلیت ًبضي اظ ػسم ضػبيت زهیان ضاَاثظ ٍ ضاطايظ اػاالم ضاسُ زض هاتي       

كطاذَاى، ثِ ػْسُ زاٍعلت ذَاّس ثَز ٍ زض ّط هطحلِ اظ هطاحل ثجات ًابم، هػابحجِ، اػاالم كْطسات هجاَل ضاسگبى ٍ ثاِ         

هلبز كطاذَاى ٍ يب احطاظ ٍخَز سبيط اكطاز ٍاخس ضطايظ ٍ زاضا  اٍلَيت، هطاحل عي ضسُ  ًبضگیط ، هـبيطت احتوبلي هساضى ثب

 گطزز.  ًبى لن يٌي تلوي هي 

 ٍ باز دسج دس شتات    تبصشُ : دسخَاست اصالح سْویِ بَهی اًتخزبی ٍ ایثزسگشی صشفزً دس سٍص آصهاَى 

 کزست ٍسٍد بِ جلسِ آصهَى اهکزى شزیش هیبزشذ.
 

  اظ ثیي اكطاز  ًِ حس ًػبة ًوطُ ضا ًست ًوَزُ اًاس ثاِ تطتیات اٍلَيات ثاَهي      ،% ايثبضگط 25پس اظ ًسط سْویِ  11/8

ثطاثط ظطكیت  3زض ّط سْویِ ثَهي ثطاسب  ًوطات كضلي ثِ هیعاى ٍ  ؿیط ثَهي( -3ثَهي استبى ٍ -2ثَهي ضْطستبى،  -1)

عالػبت ثجت ضسُ پس اظ هغبثوت هساضى هتوبضیبى ثب ا .ذَاٌّس ضسزػَت تطٌیل پطًٍسُ ٍ ثطضسي هساضى  خْتهَضز ًیبظ 

هػبحجِ هؼطكي ٍ زض هطحلِ ًْبئي ثط اسب  خوغ اًدبم خْت اكطاز ، ثب هلبز آگْي ػسم هـبيطتزض هطحلِ ثجت ًبم، زض غَضت 

 هدوَع كضلي } ْبئيً اسب  ًوطُِ هؼطكي ًلطات اغلي ٍ شذیطُ غطكبً ثط ثٌس  اهتیبظات آظهَى ًتجي ٍ هػبحجِ ، ًسجت ث

 %({اهسام ذَاّس ضس. 40%(  ٍ هػبحجِ )60آظهَى ًتجي )

هٌتسجِ سِ ًلط اٍل زض ّط ضـل هحال  آظهَى ًتجي %( هیبًگیي ثبالتطيي ًوطات 60: حس ًػبة ًوطُ، ضػت زضغس)1تجػطُ

 هي ثبضس.

 : ًست حس ًػبة ًوطُ الظم زض آظهَى ّیچ گًَِ حن استرساهي ايدبز ًوي ًٌس.2تجػطُ

 زاٍعلت ثَهي ضْطستبى ثِ اكطاز  اعالم هي گطزز ًِ ٍاخس يٌي اظ ضطايظ شيل ثبضس: .12/8



 الق( ضْطستبى هحل تَلس زاٍعلت يب ّوسط ٍ  ثب ضْطستبى هحل هَضز توبضب ثطا  ثٌبضگیط  يٌي ثبضس.

ثبظًطستِ( ًِ ضْطستبى هحل ة( ّوسط ٍ كطظًساى ًبضهٌساى ضسوي ٍ پیوبًي زٍلت ٍ يب ًیطٍّب  هسلح )اػن اظ ضبؿل ٍ يب 

 ذسهت كؼلي يب ثبظًطستگي آًبى ثب ضْطستبى هحل هَضز توبضب ثطا  ثٌبضگیط  آًبى يٌي ثبضس.

ج( حساهل چْبض سبل سٌَات تحػیلي زاٍعلت ) اثتسائي، ضاٌّوبئي، زثیطستبى( ثِ غَضت هتاَالي ياب هتٌابٍة زض ضْطساتبى     

 هحل هَضز توبضب

زض ضْطستبى هحال   )زض هجبل اضتـبل( ( سبل سبثوِ پطزاذت حن ثیو4ِّوسط ٍ ، حساهل چْبض)ز( زاٍعلت يب پسض، هبزض ٍ يب 

هَضز توبضب ثطا  ثٌبضگیط  ضا زاضتِ ثبضٌس.)پطزاذت حن ثیوِ ثِ هست تؼییي ضسُ غطكبً تَسظ يٌي اظ هاَاضز هاصًَض هبثال    

 احتسبة است(.

 .س ٍ زضج هْط ٍ اهضبء سبظهبى ثیوِ ًٌٌسُ هي ثبضساضائِ سَاثن ثیوِ خْت استلبزُ اظ ثٌس )ز( هططٍط ثِ تبئی -

 زاٍعلت ثَهي استبى ثِ اكطاز  اعالم هي گطزز ًِ ٍاخس يٌي اظ ضطايظ شيل ثبضس: .13/8

 الق( استبى هحل تَلس زاٍعلت يب ّوسط ٍ  ثب استبى هحل هَضز توبضب ثطا  ثٌبضگیط  يٌي ثبضس.

زٍلت ٍ يب ًیطٍّب  هسلح )اػن اظ ضبؿل ٍ يب ثبظًطساتِ( ًاِ اساتبى هحال     ة( ّوسط ٍ كطظًساى ًبضهٌساى ضسوي ٍ پیوبًي 

 ذسهت كؼلي يب ثبظًطستگي آًبى ثب استبى هحل هَضز توبضب ثطا  ثٌبضگیط  آًبى يٌي ثبضس.

زثیطستبى( ضا ثِ غَضت هتَالي يب هتٌبٍة زض استبى  ،( سبل اظ سٌَات تحػیلي)اثتسايي، ضاٌّوبيي 4ج( زاٍعلت حساهل چْبض)

 هحل هَضز توبضب ثطا  ثٌبضگیط  عي ًطزُ ثبضس.

زض استبى هحل هَضز  )زض هجبل اضتـبل( ( سبل سبثوِ پطزاذت حن ثیو4ِز( زاٍعلت يب پسض، هبزض ٍيب ّوسط ٍ ، حساهل چْبض)

احتسبة  توبضب ثطا  ثٌبضگیط  ضا زاضتِ ثبضٌس. )پطزاذت حن ثیوِ ثِ هست تؼییي ضسُ غطكبً تَسظ يٌي اظ هَاضز هصًَض هبثل

 است(.

 .اضائِ سَاثن ثیوِ خْت استلبزُ اظ ثٌس )ز( هططٍط ثِ تبئیس ٍ زضج هْط ٍ اهضبء سبظهبى ثیوِ ًٌٌسُ هي ثبضس-

هبٌزی استزى ٍ شْشستزى بشای تعییي بَهی بَدى، بش اسزس آخاشیي تقسایوزت کتاَسی دس    : تبصشُ 

 بزشذ. صهزى ثبت ًزم هی

ٍ   هسئَلیت ًبضي اظ ػسم ضػبيت زهین .41/8  ّاط  زض ضَاثظ ٍضطايظ اػالم ضسُ زضهتي آگْي ثطػْسُ زاٍعلت ذَاّاس ثاَز 

خصة هحطظضَز ًِ زاٍعلت اعالػبت ذالف زازُ يب كبهس ضطايظ هٌسضج زضآگْي اسات   اهتحبى ٍ ،هطحلِ اظ هطاحل ثجت ًبم 

ٍ حتي زضغَضت اًؼوبز هطاضزاز ، هاطازاز هعثاَض   ٍ  ذَاّس ضسحصف زاٍعلت اظ اًدبم هطاحل ثؼس   ٍ زض  ثالاثطهاي گاطزز   لـاَ 

 خبيگعيٌي اكطاز ٍاخس ضطايظ اهسام ذَاّسضس ٍ حصف ضسگبى حن ّیچگًَِ اػتطاضي ًرَاٌّس زاضت.ذػَظ 

تبئیسياِ تحػایلي ، اضائاِ     صهطاحل ثٌبضگیط  هتوبضیبى پس اظ اػالم ًتیدِ ًْبيي هططٍط ثِ اًدبم آظهبيطابت ، اذا   .15/8

 گَاّي ػسم سَء پیطیٌِ ٍ تبئیسيِ ّستِ گعيٌص هي ثبضس.

ویِ ثاَهي ٍ  ْثاِ هاساضى اضائاِ ضاسُ ) سا     هالى ثطضسي هساضى هَاضز ذَز اظْبض  اكطاز زض ظهبى ثجت ًبم ثاَزُ ٍ  .  16/8

 زازُ ًرَاّس ضس. تطتیت اثط ،ايثبضگط (  زض ظهبى ثطضسي هساضى ثسٍى ذَز اظْبض  كطز زض ظهبى ثجت ًبم

 هساضى اضائِ ضسُ زض ظهبى تطٌیل پطًٍسُ استرساهي ثِ ّیچ ػٌَاى هستطز ًرَاّس ضس. .17/8

ػسم هطاخؼِ يب ػسم اضائِ هساضى الظم زض ظهبى تطٌیل پطًٍسُ يب ػسم ضطًت زض هػبحجِ ٍ تٌویل هطاحل هػبحجِ ثِ  .18/8

 هٌعلِ اًػطاف تلوي ذَاّس ضس.



هجٌي ثط اضتـبل زض ضـل هحل اًتربثي ٍ ػاسم اضائاِ زضذَاسات اًتوابل ياب      تؼْس هحضط   ،ضسگبى ًْبئياظ پصيطكتِ  .19/8

  .ذَاّس ضساذص زض عَل هست هطاضزاز   خبثدبيي، تـییط ضـل، زضج هسضى تحػیلي خسيس

 زض غَضت اًػطاف يب ػسم ضطٍع ثٌبض پس اظ غسٍض اثالؽ اهٌبى ثبظگطت ثِ ًبض ٍخَز ًساضز.  .20/8

هٌسضج ضطايظ احطاظ ثب يب زاًطدَيبى هوبعغ تحػیلي ثبالتط يب پبئیي تط زض ضضتِ ّب  تحػیلي هطتجظ  كبضؽ التحػیالى. 21/8

اياي  چٌبًچاِ  كطاذَاى ضا ًساضًس ٍ زض غاَضت ضاطًت،   حن ضطًت زض آگْي، ّوچٌیي زاضًسگبى هساضى تحػیلي هؼبزل زض 

اظ اًدبم هطاحل ثؼس  هحطٍم ٍ هطاضزاز هعثَض لـَ  ثٌبض()حتي پس اظ ضطٍع گیط ضثٌبزض ّطيي اظ هطاحل هَضَع هحطظ گطزز 

 هي ثبضس. (17/5/96پبيبى هْلت ثجت ًبم كطاذَاى )هالى هحبسجِ هَاضز كَم  ٍ ثالاثط هي ضَز.

سبػت زضذَاست ذَز ضا هجٌي ثط تـییط آزض  ٍ  72هَظلٌس حساًثط ظطف اكطاز  ،آزض  يب ضوبضُ تلليتـییط زض غَضت .22/8

ػاسم   ًرَاّس زاضت. ضوٌبً زض غاَضت سجت ثِ اعالع ضسبًي ٍخَز زض ؿیط ايي غَضت ّیچ گًَِ تؼْس  ً تللي اضائِ ًوبيٌس.

 پبسرگَيي ثِ تللي ًیع ػَاهت ًبضي اظ آى ثِ ػْسُ زاٍعلت ذَاّس ثَز.

 


